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Det skallegges ut kvalitetsfylling av tørrskorpeleire for hovedvei 1.1,
bebyggelse og internveier/ledningsanlegg. Områdene som omfattes av
kvalitetsfyllinger fremgår av teknisk notat av 20.02.2005, figur 2 og 3.

Rensk
På områder som skal bebygges eller hvor det skal anlegges ledningsanlegg i
bakken, skal all vegetasjon og humusholdige masser (masser med glødetap
>3 %) fjernes av hensyn til stabilitet og setninger.
For veier kreves at matjord fjernes under fyllinger som er lavere enn 3m.

Krav til fyllmasser
Humusholdige masser (>3% glødetap) skal ikke benyttes tiloppbygging av
kvalitetsfyllingene. Videre skal det ikke forekomme snø, is eller teleklumper i
massene.

Utlegging
Massene legges ut lagvis i 20 cm tykke lag, ferdig komprimert. En forutsetning
for at slike masser skal kunne benyttes til kvalitetsfylling er at massene blir
komprimert til tilstrekkelig tetthet.
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Sandlag
Det skallegges inn 20 cm tykke sandlag for hver 1,4 m med leire. Dette gjelder
for leirfyllinger med høyde over 3 m (fra terreng til traubunn).
SandIagene forbindes vertikalt med sandsøyler for hver 5 m. Hullene graves
opp med gravemaskin og fylles igjen med sand sammen med utlegging av
neste sandlag. Det nederste sandlaget må ha god forbindelse til
drensrør/pukkstreng under fyllinga, slik at det fra sandlaget er fritt avløp til
avløp ut av fyllingsområdet.

Komprimering
Hvert leirlag skal kornprimeres tilstrekkelig til at klumper knuses og en får en
homogen masse med minst mulig luftinnhold. Komprimeringen vil for det
meste kunne utføres med tung dozer, >30 tonn.
For meget fast tørrskorpe kan det vise seg nødvendig å måtte komprimere med
store hjullastere eller fullastede dumpere. Komprimering med hjulgående utstyr
må utføres slik at hele overflaten blir dekket av hjulspor, om nødvendig med
kjøring i to retninger.
Komprimeringskontroll avgjør om komprimeringen er god nok.
Akseptabel våt densitet er bestemt på grunnlag av Standard Proctor forsøk
utført på stedlig materiale. Forsøkene viser at størst tetthet, tørr densitet
16,4 kN/m3, oppnås ved Wopt= 23 %. Krav til komprimering settes til:
Standard Proctor
97%
95%
93 %

Vanninnhold
wopr-3 %,
Wopt
Wopt+5

%

Kontroll og oppfølging
Komprimeringsgraden kontrolleres ved måling av tettheten (våt densitet) på de
utlagte leirlagene ved hjelp av isotopmåler (for eksempel Troxler) . Kontrollen
skal utføres og dokumenteres med minimum en måling for hver 200 m3 utlagt
masse. Det måles for hver 20 cm dybde.
Utført
~
~
~
~

kontroll skal dokumenteres som følger:
Resultat av isotopmålinger
Type komprimeringsutstyr
Antall overfaringer
Lagtykkelse
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Værforhold
Utlegging av leirfyllinger skal utføres i sommerhalvåret, mai til september.
Masser som inneholder snø og is eller tele skal ikke brukes i fyllinger.
Ved regnvær blir massene sleipe og oppbløtte og det vil være vanskelig å
oppnå tilstrekkelig komprimering. Fyllingsarbeidene må da innstilles. Etter et
regnvær vil det ta en viss tid før overflaten er så pass opptørket at arbeidene
kan fortsette. For å redusere denne tiden er det viktig at fyllinga hele tiden har
et jevnt tverrfall som letter avrenningen av regnvannet. Når det er meldt regn,
bør fyllinga kjøres over med glattvals for å få en glattere overflate som letter
avrenningen ytterligere. Dette bør også gjøres hvis fyllinga skal stå urørt en
tid, for eksempelover helgen.
Oppbløtte lag i fyllingene vil kunne danne glidesjikt med fare for utglidninger.
For å unngå dette, kan oppbløtte masser dozes ut av fyllingene før videre
oppfylling fortsetter. Eventuelt kan en også vente tillaget tørker. Ekstra
sandlag vilogså kunne løse problemet med bløte lag/lav bæreevne.
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